ประกาศสานักพัฒนาอาหารสัตว์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย
_______________
ตามประกาศสานักพัฒนาอาหารสัตว์ ลงวันที่ ๑5 ตุลาคม ๒๕64 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลื อกสรรเป็ น พนั กงานราชการทั่ว ไป ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สั งกัด ศูนย์วิจัยและพัฒ นาอาหารสั ตว์
เชียงราย สังกัดสานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรรนั้น
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร พร้อมทั้ง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกสรรฯ โดยวิธีดังต่อไปนี้
ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ ง การตรวจคุ ณ สมบั ติ แ ละประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การเลื อ กสรรตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตรวจสอบและประกาศข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้
รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครการ
เลือกสรรฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งไม่ตรงตามประกาศที่รับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
ข.) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธี
การสอบ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๑. แต่งกายให้ สุ ภ าพเรี ยบร้อยตามประเพณี กล่ าวคือ สุ ภ าพสตรีส วมเสื้ อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตน
เป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
๓. ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบทุกครั้ง
หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้
๔. การเข้ารั บ การสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบตัว อย่างและสอบสั มภาษณ์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้อง
สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว
๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติ...

-2๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด
๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบกาหนดให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้ เข้ าสอบที่ไปถึงห้ องสอบหลั งเวลาที่กาหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ ว
๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๔.๖ ผู้ เ ข้า รั บ การสอบจะต้อ งเข้า สอบตามต าแหน่ง ที่ส มัค ร และตามวัน เวลาที่
กาหนดในตารางสอบผู้ที่เข้าสอบผิดตาแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิสอบในตาแหน่งที่สมัครไว้
๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่สอบและห้องสอบที่กาหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่
ในการสอบสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสาหรับสมรรถนะนั้น
๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่สมัครสอบและเลขที่ประจาตัว
สอบเฉพาะในที่ที่กาหนดให้เท่านั้น
๔.๙ เมื่ อ อยู่ ใ นห้ อ งสอบขณะสอบไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เ ข้ า สอบอื่ น หรื อ
บุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
๔.๑๐ ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อน จึงจะออกจากห้องสอบได้
๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
๔.๑๒ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทา
คาตอบจะต้ อ งหยุ ด ทั น ที แต่ จ ะออกจากห้ อ งสอบได้ต่ อ เมื่ อคณะกรรมการหรื อ เจ้า หน้ า ที่ค วบคุ มสอบได้
อนุญาตแล้ว
๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยฉับพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่
๔.๑๔ ผู้ ใ ดไม่ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ย บปฏิบั ติ เ กี่ย วกั บ การสอบนี้ ห รื อ ผู้ ใ ดทุ จ ริต หรื อ
พยายามทุจริตอาจไม่ได้อนุญาตให้เข้ารับการสอบ และคณะกรรมการดาเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนก็ได้
๔.๑๕ ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิท ธิ์และไม่
มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้

๓ ค.) กาหนด เวลา...

-๓ค.) กาหนด เวลา สถานที่ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบตามวันเวลา สถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
วัน
วันที่
๑1
พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕6๔

เวลา
วิชาที่สอบ
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป
(๒๐๐ คะแนน)
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง (๒๐๐ คะแนน)
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
- ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
- มนุษย์สัมพันธ์
- ทัศนคติ แรงจูงใจ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

ศูนย์วิจัย
และพัฒนา
อาหารสัตว์
เชียงราย

เวลาสอบ
อาจปรับ
เปลี่ยนได้
ตามความ
เหมาะสม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างฯ
สานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยการสอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑6 พฤศจิกายน ๒๕6๔ ตามสถานที่ที่เปิดรับสมัคร (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสั ต ว์ เชี ย งราย โทร. 0 53 602 665) หรื อ ทาง เว็ บ ไซต์ ส านั ก พั ฒ นาอาหาร สั ต ว์
http://nutrition.dld.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” หรือเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th
หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”
ทั้งนี้ ให้ ผู้ มี ร ายชื่อ ตามเอกสารแนบท้า ยประกาศนี้ มาเข้ ารั บการเลื อ กสรรโดยการสอบ
ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕6๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (กรุณามาก่อน
เวลา 30 นาที) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ผู้ใดไม่มาภายในกาหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบครั้งนี้
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
เอกสารแนบท้ายประกาศ กรมปศุสัตว์
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวกชพร ไกยกุล

2

นายจีราพัชร์ ตั๋นคา

3

น.ส.ฏิภารัตน์ อินชายเขา

4

นางสาวเดือนเพ็ญ สุริยะคา

5

นางสาวนัทรียา สุทา

6

นางสาวเก็จมณี คาแพงศรี

7

นางสาวประนอม ไทยเหนือ

8

นางสาวกมลกาญจน์ วันตะ

9

นางสาวดาราศิลป์ เบ็ญชา

10

นายชนกานต์ พยงค์ศรี

11

นางสาวกมลลักษณ์ ปิงมูล

12

นายนัธทวัฒน์ กาวิละ

13

นางสาวชริน สอนสุกอง

14

นางสาวพาวริณร์ เพชรนา

15

นางสาวสุชาวดี ศิริคากร

16

นางณฐอร ทิพเนตร์

17

นายพิทักษ์ ลังกากาศ

18

นายทวีพงษ์ จันทาพูน

19

นายพงศ์ธร โพธิกัน

20

นางสาวเนตรอัปสร เกี๋ยงคา

21

นางสาวกุลณัฐธิดา ใจคา

22

นายปิยะบุตร กาธร
นางสาวปิยะมาศ ปิงวงค์

23

หมำยเหตุ
**วุฒิไม่ตรงตามประกาศ

**วุฒิไม่ตรงตามประกาศ

